
Nejsledovanější seriál současnosti!

Střihový díl 28. srpna ve 20:00
Od 2. září každé úterý a čtvrtek ve 20:00



Ordinace v růžové zahradě 2
28. 8. od 20:00

střihový díl

Dalibor Frynta
charismatický hrdina v hlavní roli střihového dílu komentuje a glosuje 

nejdramatičtější okamžiky seriálu.

Ordinace v růžové zahradě 2
od 2. 9. 2008 

každé úterý a čtvrtek od 20:00



Původní český televizní seriál 
Ordinace v růžové zahradě 2 
po prázdninách pokračuje.

Lékařský svět – není emotivnějšího prostředí!

Příběhy se i nadále odehrávají na oddělení chirurgie a v pediatrické ordinaci 
v růžové zahradě. 

Diváci se mohou těšit na dramatické i humorné případy pacientů a jejich 
diagnózy, které bude řešit pediatrička Běla Páleníková, gynekologové Čestmír 
Mázl a Aleš Čížek a samozřejmě celý tým chirurgie pod vedením Dalibora Frynty. 

Pod chirurgií otevřel ředitel Valšík oddělení plastiky, které povede Magda 
Tárová. Pomáhat jí bude Tomáš Hruška a další specialisté. Hruška i Tárová však 
nadále slouží na svých kmenových pracovištích.

V ordinaci v růžové zahradě na pediatrii kraluje Běla Páleníková. 

A chystá se zde otevření další ordinace… 

V růžové zahradě bude pořádně  živo.



Další zvraty, drama, napětí a lásky na 
pozadí každodenního boje o záchranu 
a zdraví pacienta.

Doktor Vladimír Pusenský prožívá nejtěžší okamžiky svého života. Olga se 

dostane z vlastní vůle do přímého ohrožení života a on je zcela bezmocný.

Pusenský má starosti se svou ženou Olgou, která se z prázdnin vrací těhotná. 

Dítě chce donosit i přes velká zdravotní rizika a nehodlá sdělit jméno otce. Ten se 

však nakonec objeví...

Pavla Barnová si v nemocnici projde dalším peklem. Tentokrát jde o krizi ryze profesní. 

Většina chirurgů stojí na její straně. Po komplikovaných peripetiích zažívá štěstí 

s Janem Hakenem. Vytváří stabilní domov pro Marka a své starosti řeší s tchyní Věrou, 

která svou laskavostí a ochotou naslouchat buduje spolu s Leopoldem atmosféru 

domova. V nemocnici je Pavla respektovaná jako výborná doktorka, setká se však i s 

obtížnými lékařskými případy, které jsou pro ni velkou zatěžkávací zkouškou.

Primář Dalibor Frynta má starosti. Jeho mladá přítelkyně Sylva má za chvíli rodit, 

a i když je její nevlastní otec Čestmír Mázl gynekolog, nezaručí jí to nekomplikovaný porod. 

Dítě v rodině převrátí Daliboru Fryntovi a Sylvě Petrové život vzhůru nohama . Čeká je 

mnoho nástrah a překážek, je otázkou, zda je ustojí.

Magda Tárová zažívá velké profesionální úspěchy. Vede stanici plastické chirurgie, 

která spadá pod primariát Dalibora Frynty. Klientky a klienti se jí jen hrnou, o nový 

obor má vážný zájem i gynekolog Hruška…. V osobním životě je to stále neukotvená 

dračice, ale jen do té doby, než potká lásku svého života.

Tereza Hakenová se po bolestném rozchodu s Janem Hakenem oklepe a začíná rozkvétat. 

Začne pracovat na svém osamostatnění.

Tomáš Hruška řeší velkou osobní krizi. Dotkne se všech kolem něj – doma i v nemocnici.

Běla Páleníková – zdá se, že ji konečně potká štěstí, v které už nedoufala. Ale mraky se 

snesou i do jejího vztahu s Eduardem Valšíkem.



Herecké obsazení
Barbora Munzarová

Jan Šťastný
Milan Bahul

Markéta Plánková
Zlata Adamovská

Petr Štěpánek
Monika Zoubková

Petr Rychlý
Martin Písařík

Pavel Batěk
Josef Pejchal

Martin Trnavský
Veronika Jeníková

Ivana Jirešová
Jiří Langmajer

Adéla Gondíková
Lenka Zahradnická
Kristýna Nováková

Ladislav Potměšil
Veronika Nová

Anna Stropnická
Vendulka Křížová

Ladislav Hampl
Jitka Smutná

Magdalena Reifová
Miriam Kantorková
Veronika Gajerová

Ota Jirák
Ladislav Ondřej

Martin Holec
Jan Vlasák

Vlastimil Zavřel
Zdena Herfortová

Aleš Procházka
Lucie Černíková

Igor Chmela
Michaela Dolinová

a další

MUDr. Pavla Barnová
MUDr. Dalibor Frynta
MUDr. Vladimír Pusenský 
MUDr. Magda Tárová
MUDr. Běla Páleníková
Doc. MUDr. Eduard Valšík
MUDr. Tereza Valšíková
MUDr. Čestmír Mázl
MUDr. Oskar Všetečka
MUDr. Lukáš Beneš
MUDr. Adam Suk
Ing. Jan Haken
Vendulka Čížková
Lucie Hrušková
MUDr. Tomáš Hruška
Veronika Jirková
Alena Veverková
Martina Tvrdíková
MUDr. Aleš Čížek
Sylva Petrová 
Anna Fryntová 
Olga Pusenská 
Matyáš Frynta
Věra Barnová
Lída Drdová
Bobina Tomanová
Zuzana Pantoflíčková
MUDr. Jan Pantoflíček
Jakub Mázl
Marek Barna
Leopold Řeháček
Jindřich Valšík
Cecílie Valšíková
Ing. arch. Richard Petr
Dorka Poláková
MUDr. Karel Bílý
Marie Johnsson



Nová posila lékařského týmu

O herci:
Pavel Batěk se narodil 3. 1. 1975 v Plzni. 

Po vystudování elektrotechnické 

průmyslové školy pracoval jako 

prodavač, dispečer dopravy, v kanceláři, 

v servisu atp. K divadlu se dostal až ve 

22 letech. Prošel amatérskými soubory 

Spodina, Dialog, Okřídlený vůl. Současně 

působil se svým bratrem Petrem 

Baťkem v hudebních skupinách The 

End of Colours (The Doors revival, která 

po sedmileté přestávce začala znovu 

působit) a Cellem (zpěv, baskytara, 

doprovodná kytara).

V roce 2000 byl přijat na pražskou 

DAMU, kterou pod hereckým vedením 

Evy Salzmannové a Borise Rössnera 

ukončil v roce 2005. V roce 2002 začíná 

hostovat v Divadle na Vinohradech (Král 

Krysa, Řada) a v roce 2004 se stává 

členem uměleckého souboru. 

Od ledna 2005 hostuje v Divadle v 

Dlouhé a Švandově divadle. Kromě 

dalších divadelních projektů se 

příležitostně věnuje rozhlasové činnosti, 

dabingu a natáčení filmu a reklamy.

Rozhovor
Jak se cítíte v roli úspěšného chirurga?
Jako lékař nebudu před kamerou poprvé, takže mám 

vyzkoušené, že se v bílém plášti cítím velmi dobře. V roli 

Lukáše Beneše jsem zatím ještě začátečník, proto i já 

sám jsem zvědavý, kam jeho vývoj scenáristé nasměrují. 

V každém případě – hrát lékaře, který je ve své profesi 

profík, je velmi příjemné. 

V čem se vaše postava podobá Pavlu Baťkovi?
Zatím, jak jsem měl možnost poznat Lukáše Beneše, tak se 

mi na něm líbil jeho smysl pro férovost. V tom si jsme určitě 

podobní. 

V čem se naopak lékař Beneš od vás liší?
Určitě nejsem takový suverén jako je on. A také bych určitě 

nevzal chirurgické náčiní a nepustil se do operace. Jemu 

nevadí pohled na krev, já se takovým situacím vyhýbám. 

S kým se radíte o lékařských postupech a zákrocích?
V rodině je hodně zdravotníků, takže kdykoliv se můžu 

poradit s nimi. Moje švagrová je zdravotní sestra, teta 

dokonce porodní asistentka. Na natáčení máme odborné 

poradce, kteří nám vždy vysvětlí, jak máme vyšetřovat, 

držet chirurgické náčiní v ruce a tak podobně.

MUDr. Lukáš Beneš
Pavel Batěk

Charakteristika postavy:
Nová postava Lukáše Beneše přinese do kamenické nemocnice a do ordinace v růžové zahradě 

spoustu vzruchu. 

Je o něj zájem mezi ženami, podlehne mu i femme fatale seriálu Magda. Zatímco ženy po něm šílí, 

kolegy dráždí svým sebevědomím. 

Nebude dlouho trvat a Beneš bude mít konkurenci v mladém studentovi medicíny Kryštofu Dykovi, který 

nastoupí na povinnou praxi. Kamenickou nemocnici si nevybral náhodou, je s ní přímo osudově svázán. 

Mladý medik si brzy získá srdce všech pacientů, sestřiček i doktorů, prostě celého špitálu, až na jednoho 

jediného muže, který mu ale nikdy neodpustí.





Seriálové střípky
Kolik se narodilo dětí v Ordinaci v růžové zahradě 2?

Zatím jedna holčička, Gita Hrušková.

Kolik bylo rozchodů? 
Jan Haken opustil Terezu Valšíkovou. 

Jindřich Valšík se musel rozejít s Žanetou Hakenovou, 

bývalou manželkou Honzy. 

Vladimír Pusenský se rozešel s Olgou kvůli Magdě Tárové

a pak s Magdou Tárovou kvůli Olze. 

František Jirka odešel z manželství s vrchní sestrou Veronikou. 

Veverku nechal akrobatický lyžař David Chuděra.

Kolik bylo vážných seznámení? 
Nejvážnější je setkání Běly Páleníkové a Eduarda Valšíka. 

On jí změnil život. Ona jemu taky.

 
Svatby? Budou!



Zajímavosti
Víte, že palec nohy se dá přišít místo palce ruky? 

A dokonce funguje. 

Víte, že chirurgové čas od času operují zvířata, která sami chovají, 
nebo zvířata příbuzných?

Ne všichni a ne všechna zvířata, ale kosti prý jsou stejné, takže proč ne? 

Víte, že všichni mladí chirurgové z našeho seriálu bravurně 
hrají na hudební nástroje a skvěle zpívají?

 
Víte, kolikrát si každý herec musí opakovat složité latinské názvy 

úrazů a nemocí, aby to vypadalo, že to ani jinak říct neumí? 
Opravdu mockrát.

Víte, kolik stránek denně musí napsat scenáristé? 
Dvacet! Stejný počet se musí denně naučit herci, kteří právě natáčejí. 

Proto se mají herci a scenáristé navzájem velmi rádi. 



Ocenění seriálu Ordinace 
v růžové zahradě za rok 2007

Anno 2007
První místo v anketě ANNO – nejoblíbenější seriál. 

V kategorii žena roku se umístila na druhém místě herečka Zlata 
Adamovská za ztvárnění postavy lékařky Běly Páleníkové.

TýTý 2007
Seriál se umístil v anketě TýTý na druhém místě v kategorii 

nejoblíbenější seriál roku.

Sledovanost
V roce 2008 Ordinaci v růžové zahradě 2 průměrně sledovalo 1 994 000 diváků starších 15+. 

Podíl na sledovanosti v cílové skupině 15-54 činil 52,75%. 
Nejlepšího podílu na sledovanosti dosáhla cílová skupina mladých žen 

ve věku 15-24 let (60,01%).



Tvůrčí tým

Námět
Barbara Bulvová

Scénář
Barbara Bulvová

Leoš Karaks
Hana Cielová

Jan Coufal
Ivo a Eva Pelantovi

Spolupráce na scénářích
Lucia Máčiková, Adam Pražák, Lenka Kolihová

Dramaturgie
Magdaléna Bittnerová, Kateřina Hauserová, Hana Roguljič

Kostýmní výtvarník
Michaela Červenková

Architekt
Martin Kurel

Vedoucí produkce
Lucia Kršáková, Zuzana Seifertová

Hlavní kameraman
Roman Pavlíček

Režie
Jan Pecha (režie a režijní supervize), Moris Issa, Jiří Věrčák, Marián Kleis

Výkonný producent
Jana Brávková

Producent
Šárka Baborovská





Pro více informací kontaktujte koordinátorku tiskových a PR aktivit Ordinace v růžové zahradě
Anna Lukešová, tel.: 777 867 037
e-mail: anna.lukesova@nova.cz

www.nova.cz


